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Reglement voor ligplaatshouders 
 

TOEGANG JACHTHAVEN 
1. De toegang tot de jachthaven/camping is verboden voor onbevoegden.  
2. Bezoekers zijn verplicht zich te melden, zij betalen het bezoekersgeld. Uw bezoek dient in verband met de 

nachtrust voor 23.00 uur het park te verlaten. 
3. De ligplaatshouder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek. Ook bezoekers dienen zich te 

houden aan de regels. 
 

HET GEHUURDE 
4. In de zomerperiode, zijnde de periode van 1 april tot 1 oktober van enig jaar, huurt u een vaste ligplaats op 

Recreatiepark Aalsmeer. In de winterperiode, zijnde de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar, zal 
Recreatiepark Aalsmeer trachten u dezelfde ligplaats aan te bieden als in de zomerperiode. Echter, 
Recreatiepark Aalsmeer behoudt zich het recht voor uw schip in genoemde winterperiode te verhalen naar 
een ligplaats elders in de haven ten tijde van onderhoudswerkzaamheden aan de havenfaciliteiten en om de 
continuïteit van de winterberging te kunnen garanderen. 

5. Tijdens de voor- en najaarsberging behoudt Recreatiepark Aalsmeer zich het recht voor om vaartuigen dubbel 
af te meren. 

6. In bepaalde tijden van het jaar kan het wegens weersomstandigheden voorkomen dat er door condens- 
vorming druppels op de vaartuigen in de botenhuizen terecht komen. 

7. Indien in de wintermaanden uw vaartuig niet bij Recreatiepark Aalsmeer wordt ondergebracht, dan dient u 
de havenmeester in kennis te stellen van het brengen en halen van uw vaartuig. Ook nieuwe huurders, die 
het vaartuig voor het eerst brengen, dienen de havenmeester hiervan in kennis te stellen. Indien u een 
seizoensplaats huurt en uw vaartuig ligt na 15 oktober nog in het water, dan wordt het winterstallingtarief 
aan u doorberekend. 

8. Als u met uw vaartuig op vakantie gaat, of op andere wijze geen gebruik maakt van uw ligplaats en/of 
recreatielandje, dan dient u dit bij de havenmeester te melden. De ligplaats en/of het recreatielandje is dan 
beschikbaar voor Recreatiepark Aalsmeer. 

9. Voor het vaststellen van de maat van het vaartuig dient de uiterste lengte en de uiterste breedte maat te 
worden aangehouden, inclusief o.a. zwemplateau, davits, roer, uitstekende motor. 

10. Het is niet toegestaan vloerbedekking, bolders, kettingsloten of andere accessoires aan/op de steigers te 
bevestigen. Voor het plaatsen van benodigde rollers of andere bevestigingsmiddelen dient u contact op te 
nemen met de havenmeester.  

11. Indien in de wintermaanden uw vaartuig niet bij Recreatiepark Aalsmeer wordt ondergebracht, dan dient u 
de ligplaats aan het einde van het seizoen leeg achter te laten; landvasten, stootwillen, sloten etc. gaarne 
meenemen. 

12. Voor de regels omtrent annuleren en opzeggen verwijzen wij u naar respectievelijk  artikel 7 en 8 van de 
HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen. Binnen 14 dagen na opzegging 
ontvangt u een bevestiging van de opzegging, deze dient u te kunnen overleggen. 

 

HET VAARTUIG 
13. Het vaartuig dient in goed onderhouden staat te verkeren. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan wordt u in 

de gelegenheid gesteld uw vaartuig binnen een overeengekomen periode op te knappen. Bij het niet 
nakomen kan Recreatiepark Aalsmeer u de huur opzeggen.  

14. Houseboaten of soortgelijke vaartuigen zijn niet toegestaan bij Recreatiepark Aalsmeer. 
15. Het vaartuig dient met deugdelijke lijnen behoorlijk afgemeerd te worden. 

 
PARKEREN 
16.   Iedere huurder heeft de beschikking over één parkeerplaats. U dient in het bezit te zijn van een geldige 

parkeerpas. Deze is tijdens kantooruren verkrijgbaar op het kantoor. De borg bedraagt 50,- euro en wordt 



 

Versie 1 november 2022 

 

 

 

afgeschreven over een periode van 5 jaar (daadwerkelijke kosten 10,- euro per jaar). Recreatiepark Aalsmeer 
heeft -tegen betaling- een beperkt aantal mogelijkheden voor een tweede parkeerplaats voor één en 
dezelfde ligplaatshouder. Indien u dit wenst, dan dient dit met de havenmeester te worden besproken. Auto’s 
zonder parkeerkaart zijn niet toegestaan. 

17. Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren in Aalsmeer. 
 

ELEKTRA & WATER 
18.  Voor elektriciteitsaansluiting -maximaal 6 amp.- naar uw boot of tent (Uiterweg 214) dient u een 

goedgekeurde kabel met zgn. eurostekker te gebruiken. Kabels langs de afrastering van de landjes, tegen de 
bomen aan plaatsen. Bij geen stroomgebruik kabel verwijderen en opruimen. Geen kabels ingraven.  

19.  U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen elektriciteitaansluiting. Verzegel de stekker/aansluiting met een 
slot om misbruik te voorkomen.  

20.  Voor de wateraansluiting dient u een gewapende slang te gebruiken. Gebruik te allen tijde een slang waar 

van tevoren geen water in heeft gezeten. Bent u klaar met watertappen, ontkoppel direct de waterslang en 
laat al het water dat nog in de slang aanwezig is eruit lopen. Dit is noodzakelijk in het kader van legionella 
preventie en in het belang van uw eigen veiligheid / gezondheid. 

21.  Leidingwater mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor (gras)sproeien, boot- en of 
auto wassen, etc. 

 
AFVAL 
22.  Uw huishoudelijk afval kunt u in dichtgebonden plastic zakken van maximaal 60 liter deponeren in de 

daarvoor bestemde containers, geen afval naast de containers plaatsen. Niet courant of groter afval dient u 
zelf af te voeren. 

 
 GEDRAGINGEN 
 23.   Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich daar bevindende gebouwen orde, 

rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag 
aanstoot geeft. 

24.   U dient het terrein, incl. toilet-, was- en doucheruimte netjes en schoon te houden.  
25.  Veroorzaak u mede recreant geen overlast met sport en spel, radio/televisie etc. Muziek en tv-installaties etc. 

dienen niet buiten de eigen (kampeer)plaats storend hoorbaar te zijn.  
26.  Nachtrust vanaf 23.00 uur tot en met 08.00 uur. 

27.   Gebruik van (soft)drugs, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Overtreders zullen van het park worden 
verwijderd. 

 
 HUISDIEREN 

28.   Huisdieren zijn toegestaan, maximaal 1 per ligplaats, mits zij aangelijnd zijn en buiten het terrein worden 
uitgelaten. Eventuele uitwerpselen dienen direct te worden verwijderd. 

 
 DIVERSEN 
 29.   Zwemmen geschiedt geheel op eigen risico, er is geen toezicht. Op Uiterweg 214 bevindt zich een afgezette 

zwemgelegenheid in het water.  
 30.   Op de toegangsweg en het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden gereden. Op het water 

nabij het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden gevaren. 
31.  Het is voor klanten van Recreatiepark Aalsmeer verboden op het terrein te fietsen. 
32. Om uw bagage van en naar uw vaartuig te transporteren kunt u gebruik maken van de kruiwagens. Na 

gebruik kruiwagens terugbrengen. 
33. Roken is niet toegestaan in de loodsen en toiletgebouwen. 
34. Recreatiepark Aalsmeer stelt kosteloos WIFI ter beschikking. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

 
AANSPRAKELIJKHEID EN OVERIGE BEPALINGEN 
35.   De eigenaar en de beheerder van het terrein stellen zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of 

het verloren gaan van eigendommen, toebehorende aan de recreanten en de eigenaren van boten. 
 36.   Uw boot dient tenminste WA-verzekerd te zijn. Recreatiepark Aalsmeer is gerechtigd het document aan u te 

vragen, ter controle. U kunt uw boot, watersportuitrusting e.d verzekeren via Verbeek Advies, Uiterweg 317A, 
1431 AJ Aalsmeer, tel (0297) 327272, email: info@verbeekadvies.nl 

mailto:info@verbeekadvies.nl
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 37.   Voorts gelden de bepalingen die gesteld worden in de HISWA algemene voorwaarden huur  en Verhuur lig-
en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen) en het HISWA havenreglement. Deze zijn 
opgenomen in de bijlage. 

 
OPVOLGING 
38.   Het wordt op prijs gesteld als overlast en/of verdachte zaken (telefonisch) worden gemeld; met verstrekte 

informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan. 
 39.   Een ieder die zich op Recreatiepark Aalsmeer bevindt, dient de aanwijzingen van de Havenmeester, werfbaas 

of zijn/haar personeel op te volgen. Overtredingen van het reglement geeft de havenmeester/de werfbaas 
het recht de overtreder de toegang tot Recreatiepark Aalsmeer te ontzeggen. 

 
SPECIFIEKE REGELS VOOR GEBRUIKERS VAN EEN RECREATIELANDJE 
1.   Door het plegen van onderhoud aan het door uw gehuurde landje kan het voorkomen dat het stuk grasland 

dat u huurt nog niet (volledig) gebruiksklaar is in de maanden april en mei van enig jaar. Het betreft hier 
werkzaamheden, die alleen vroeg in het voorjaar kunnen worden uitgevoerd, zoals o.a. het opnieuw inzaaien 
van het gras.  

2.  Het maaien van het gras, alsmede het snoeien van de beplanting wordt door Recreatiepark Aalsmeer 
uitgevoerd. Op plaatsen waar door obstakels (parasolvoet, tent, tuinstoelen, plantenbakken etc.) het grasland 
niet toegankelijk is voor onze zitmaaimachine zal niet worden gemaaid. Het gras op deze plaatsen dient door 
de huurder zelf te worden onderhouden.  

3.   Iedere huurder van een recreatielandje met vergunning van de Gemeente mag één bergkist van 2 x 1 x 1 
meter (lengte x breedte x hoogte) plaatsen voor het opbergen van tuinmeubelen, koelkast e.d. Plaatsing van 
de bergkist op een vaste plaats, voor plaatsing overleggen met de havenmeester. Geen losse spullen (bbq, 
parasolvoet, verlichting, opblaasboten, fietsen, tuinkabouters etc.) achterlaten op de recreatielandjes.  

4.  De bergkist dient in nette staat te verkeren. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan wordt u in de 
gelegenheid gesteld uw bergkist binnen een overeengekomen periode op te knappen. 

5.   Het is verboden aan de bestaande beplanting vernielingen toe te brengen of deze te verplaatsen. Andere 
beplanting is niet toegestaan, uitgezonderd plantenbakken tijdens het seizoen (van 1 april tot 1 oktober) aan 
de randen van het landje. 

6.  Er mogen geen gaten of kuilen op de recreatielandjes en paden worden gegraven.  
7.   Hekwerken, (losse)steigers, (tegel)paden, terrassen, en andere (kleine) bouwwerken op de recreatielandjes 

zijn niet toegestaan. Het spannen van gaas is in incidentele gevallen (eigen kinderen, eigen huisdieren) 
toegestaan op enige afstand van de beplanting tijdens het seizoen (van 1 april tot 1 oktober). De afstand 
vanaf het maaiveld dient tenminste 10 cm te bedragen. U dient dit vooraf te overleggen met de 
havenmeester. 

8.   Partytenten, windschermen, parasols zijn toegestaan op Uiterweg 303, 317, mits deze bij afwezigheid (van 
meer dan 24 uur) worden opgeruimd/verwijderd.  

9.   Geen bootjes op de recreatielandjes leggen. Hiervoor kunt u, zover beschikbaar, een plaats huren op de 
jollensteiger. 

10.   Vaste wateraansluitingen, zoals wasbakken en douches, zijn niet toegestaan. 
11.   Het is niet toegestaan (brom)fietsen op de recreatielandjes te plaatsen, hiervoor zijn de fietsenrekken. 
12.   Op het terrein aan de Uiterweg 214 mogen na toestemming van Recreatiepark Aalsmeer tenten worden 

geplaatst van 1 april tot 1 oktober. Er dient rekening te worden gehouden met een maximumoppervlakte van 
30 m2 incl. luifel, afhankelijk van uw landje. Verder dient de tent zoveel mogelijk in natuurtinten te zijn 
uitgevoerd. De tent dient stevig te zijn verankerd, eventueel met spanbanden. Het gras rondom de tent, dient 
door de huurder zelf te worden gemaaid.   

13.   Het gebruik van barbecues is toegestaan, alleen buiten en mits deze geen schade aan de ondergrond 
veroorzaken. Barbecues niet direct op het gras plaatsen en niet te dicht bij de tenten, boten en bomen.  

  Blusmateriaal binnen handbereik. Bij zeer droog weer kan een verbod worden uitgevaardigd. 
14.   Open vuur, vuurkorven, fakkels zijn niet toegestaan. 
15.   Op 15 oktober dient het recreatielandje leeg te worden achtergelaten. Alleen de bergkist kan blijven staan. 

Alle overige spullen die achterblijven op de recreatielandjes en op of om de bergkist zullen door ons tegen 
betaling worden verwijderd (tuinmeubelen, tenten, bbq, etc.).  

 
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met onze havenmeester,  

bereikbaar op nummer 0297-322113. 


